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GİRİŞ 

Sosial hüquqlar insanın ləyaqətli həyat şəraitini və sosial müdafiəsi ilə bağlı hüquqi 

təminatlardır. Dövlət insanalara ləyaqətli həyat şəraitini təmin etməklə, həm də onların sosial 

hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin edilməsi öhdəliyini daşıyır. Bu mənada bu gün qlobal 

dünyada insanların yaşayış səviyyəsinin getdikcə yüksəldilməsi və onların sosial müdafiəsinin 

real təminatlarının inkişafı dövlətlərin başlıca vəzifələrindən birinə çevrilib.  

Bu mənda ötən dövrdə Azərbaycanda sosial hüquqların təmin edilməsi və inkişafı sahəsində 

geniş fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Sosial hüquqların konstitusion təminatları da daxil 

olmaqla sosial qanunvericilik sahəsində geniş hüquqi baza formalaşdırılmış, insanların həyat 

səviyyəsinin artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər reallaşdırılıb.  

Belə ki, Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin I hissəsində insan və vətəndaş hüquqlarının və 

azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin 

edilməsi dövlətin ali məqsədi kimi təsbit edilib. Həmçinn Konstitusiyanın 16-cı maddəsinin I 

hissəsində xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli 

həyat səviyyəsi qayğısına qalmaq Azərbaycan dövlətinin başlıca vəzifələrindən biri kimi 

göstərilib. Ümumilikdə isə, Konstitusiyanın 9 maddəsi sosial hüquqlarla bağlı birbaşa 

müddəaları özündə əks etdirir. 

Ötən dövrdə Azərbaycan Respublikası sosial hüquqlarla bağlı bir sıra beynəlxalq 

Konvensiyalara, o cümldədən “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktda 

və Avropa Sosial Xartiyasına qoşulub. Hazırda Konstitusiya və beynəlxalq hüquqi aktlara uyğun 

olaraq sırf sosial hüquqlarla bağlı 30-dan artıq   qanunvericilik aktı qəbul edilib və bir sıra digər 

normativ hüquqi aktlarda bu hüquqla dair ayrı-ayrı normalar təsbit edilib. 

Eyni zamanda, sosial sahənin inkişafına yönəlik Dövlət Proqramları və Konsepsiyalar qəbul 

edilib və bu sənədlər sırasında “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını, 

“2014 - 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı” 

Konsepsiyasını, “2008 - 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nı, “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə dair” Milli 

Fəaliyyət  Proqramını xüsusi yer tutur. 

Bunlarla yanaşı əhalinin sosial müdafiəsinin təmini və inkişafı istiqamətində dövlət 

idarəetməsində struktur islahatları aparılıb və bu sahədə innovativ xarkterli tədbirlər 

realllaşdırılıb.   “2017-ci il iyulun 1-dək təyin edilmiş əmək pensiyalarına qulluq stajına görə 

əlavələrin yenidən hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalanıb. 

Beləliklə, bütün bunlardan çıxış edərək ötən dövrdə Azəbaycanda sosial hüquqların təmin 

edilməsi və əhalinin həyat səiyyəsinin inkişafı istiqamətində xeyli tədbirlər həyata keçirilib. Bu 

tədbirlərə münasibət cəmiyyətdə  müsbət və mənfi cəhətdən xarakterizə edilsə də, ümumilikdə 

sosial münsibətlər sahəsində siyasətin dinamik olması qənaətinə gəlmək olar. 

Hazırda Azərbaycanda sosial hüquqların təminatları və inkişafı sahəsində proseslərin inkişafı 

cəmiyyətdə mühüm əhəmiyyət daşıyan və geniş müzakirə tələb edən əsas məsələlərdən biri kimi 

qalmaqdadır.  

Bu baxımdan bundan sonrakı mərhələdə sosial sahədə dövlət siyasətinin hansı istiqamətdə 

davam edəcəyi olduqca aktual xarakter daşıyır. 



Bu mənada BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən icra olunan “Əhalinin həssas qruplarının 

sosial-iqtisadi hüquqlarının təmin olunmasında vətəndaş cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” 

layihəsi üzrə “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi  “Azərbaycanda sosial 

hüquqlar və onun müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda sosial 

siyasətin tendensiyalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə monitorinqlər aparıb. 

Eyni zamanda Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi sosial sahədə qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsinə dair  Hökumətə təkliflər təqdim edib və bu mərhələdə təqdim edilən 

təkliflərin nə dərəcədə nəzərə alınması ilə bağlı da monitorinqlər aparıb. 

Hazırkı Hesabat hər iki monitorinqlər üzrə nəticələri özündə əks etdirir. 

 

▀ 

I. SOSİAL SİYASƏT SAHƏSİNDƏ TE▀NDENSİYALAR 

Vətəndaşların pensiya təminatı 

Vətəndaşlaın pensiya təminatı Dövlətin sosial müdafiə siyasətinin ən mühüm və əsas 

istiqamətlərindən biri vətəndaşların pensiya təminatı ilə bağlıdır. Ötən illər ərzində bu sahədə bir 

sıra tədbirlər həyata keçirilib.  

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında qarşıya qoyulmuş hədəflər 

bütövlükdə sosial sahədə, o cümlədən vətəndaşların pensiya təminatı sahəsində ölkəmizin əldə 

olunmuş nailiyyətlərə söykənməklə yeni perspektivlərin çizilməsinə və qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübəyə uyğun dəyişikliklər strategiyasının həyata keçirilməsinə əlverişli zəmin yaradır. 

07.02.2006-cı ildə qəbul edilmiş “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda çoxlu sayda əlavə və 

dəyişikliklər edilib və bu dəyişikliklır əsasən güzəştlərin ləğvi və pensiya hüququ verən yaş 

həddinin artırılması, pensiyaların baza hissəsinin aradan qaldırılıb, pensiyanın təyin edilməsi 

üçün minimum staj həddi ləğv edilib və pensiyaların birbaşa vətəndaşın fərdi hesabının sığorta 

hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı üzrə hesablanması ilə bağlı olub. 

Hazırda Azərbaycanda pensiya sistemi sığorta prinsiplərinə əsaslanır. Yəni, pensiya hüququnun 

əldə edilməsi üçün hər bir şəxsin sistemdə fərdi hesabı olmalı, əldə edilmiş gəlirlərdən müəyyən 

edilmiş normativlərə uyğun sosial sığorta haqqı ödənilməlidir. Həmin vəsaitin hesabda fərdi 

uçotu aparılmalıdır və şəxs pensiya yaşına çatdıqda həmin uçot məlumatları əsasında vətəndaşa 

pensiya təyin edilməlidir. 

Pensiya təyinatının bu sistemi müstəqil ekspertlər tərəfindən tənqidlərə məruz qalıb və onların 

yanaşması belədir ki, pensiyalar fərdi yığımların bazasında formalaşdığından ölkədə kütləvi 

işsizliyin olması, eləcə də işləyənlərin bir hissəsinin qeyri-leqal fəaliyyət göstərdiyini, aldıqları 

məvacibin aşağı olduğu nəzərə alınsa, onda vətəndaşların əksəriyyətinin pensiya yaşı çatdıqdan 

sonra pensiya ala bilməsi risk altında olacaq.  

Bununla belə pensiya yaşının artırılması da cəmiyyətdə ciddi tənqidlərlə qarşılanıb. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən mediaya verilən son aşıqlamalar göstərir ki, 

növbəti mərhələdə də pensiya sistemi sahəsində hazırda həyata keçirilən siyasət davam edəcək. 



Bu da həmin sahədə siyasətin vətəndaşların mənafeləri baxımından müsbət tendensiyalarla 

inkiişaf edəcəyi qənaətini aradan qaldırər. 

Pensiya təminatı sisteminin daim yenilənən müasir tələblərə uyğunlaşdırılması zəruriliyi bu 

sahədə bu gün də yeni çağırışlara cavab verən islahatların davam etdirilməsini şərtləndirir.  

Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

Ötən dövrdə ünvanlı dövlət sosial yardımı sahəsinə yaranan çoxsaylı çətinlikləri (yardımın təyin 

edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin çoxluğu, onların müxtəlif qurumlardan əldə edilməsi 

məcburiyyəti və s.) nəzərə alaraq, hökumət bu sahədə mövcud qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi üçün ciddi addımlar atmış, nəticədə yardımın təyin edilməsi üçün tələb olunan 

sənədlərin siyahısı qısaldılmış, bir çox sənədlərin vətəndaşlar tərəfindən deyil, ünvanlı dövlət 

sosial yardımı təyin edən orqanın digər dövlət qurumları ilə əldə etdiyi razılaşmaya əsasən 

elektron məlumat bazasından alınması kimi müsbət dəyişikliklər əldə edilmişdir. 2015-ci ildən 

etibarən ünvanlı dövlət sosial yardımı 1 il müddətinə deyil, 2 il müddətinə təyin edilir. Ünvanlı 

dövlət sosial yardımının təyin olunmasında neqativ halların aradan qaldırılması məqsədilə 2016-

cı ilin fevral ayından etibarən aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin 

olunması Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS) tərəfindən 

avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsinə başlanmışdır. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı bu sahədə bir sıra çətinliklər qalmaqdadır. 

Belə ki, ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlər siyahısı 

qismən azaldılsa da, hələ də vətəndaşlar onların toplanmasında çətinlik çəkirlər. Vətəndaşların 

böyük qisminin qeyri-formal məşğulluğa cəlb olunması ailə gəlirləri barədə rəsmi məlumatların 

təqdim olunmasını çətinləşdirir. Kənd yerlərində yaşayan vətəndaşlar isə digər bir problemlə 

üzləşirlər. Belə ki, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən torpaq payından, həyətyanı torpaq 

sahəsindən, şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlər də nəzərə alınır. Reallıqda isə əksər 

kəndli təsərrüfatlarında torpaq sahələrindən heç bir gəlir əldə olunmur.  Bu isə müxtəlif 

səbəblərdən baş verir: həmin torpaq sahələri kənd təsərrüfatı obyekti kimi rentabelli olmadıqda, 

ya da torpaq sahibi fiziki cəhətdən kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilmədikdə. Bu hallar isə 

qanunvericilikdə  nəzərə alınmır. 

Qeyd olunanlardan başqa “Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, 

onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi” Qaydalarına əsasən ünvanlı 

dövlət sosial yardımının təyin edilməsindən imtinanın aşağıda qeyd edilmiş əsasları da bu 

yardımın ünvanlılıq  effektivliyini azaldır: 

- ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda (dövlət tərəfindən 

reabilitasiya məqsədləri üçün verilmiş nəqliyyat vasitələri istisnaolmaqla); Burada 

nəqliyyat vasitəsinin növü, onun texniki vəziyyəti, və digər şərtlər nəzərə alınmır. 

Bundan başqa praktikada eyni nəqliyyat vasitəsinin həm mülkiyyətçisinin, həm də faktiki 

istifadəçisinin üdsy- təyin edilməsindən imtina edilməsi halları mövcuddur.  

- ailənin adambaşına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləği 

ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumunun 10 faizindən çox olduqda; “Azərbaycan 

Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” AR Qanununa əsasən 

2017-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 155 manat müəyyən edilmişdir. Bu ildən 



etibarən ölkə üzrə qaz və elektrik istifadəsinə görə  tariflərin artırıldığını,  21-ci əsrdə hər 

bir ailənin internet resurslarına (bu isə hazırda ən azı 15 azn təşkil edir), mobil rabitə 

vasitələrinə olan tələbatını da nəzərə alsaq  2-3 nəfərdən ibarət ailənin kommunal və 

rabitə xərcləri  ən azı  40-50 manat təşkil edir, bu isə öz növbəsində üdsy-nın təyin 

edilməsindən imtina üçün əsas hesab olunur. 

“Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, 

verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi” Qaydalarına əsasən  sosial yardım üçün müraciətdən 

əvvəlki ardıcıl gələn 12 (on iki) ay ərzində ailənin orta aylıq gəlirinin hər bir ailə üzvü üçün 

ehtiyac meyarına bərabər və ya məcmusundan yuxarı olması şərti vacibdi. Lakin həmin 

qaydalara əsasən sosial yardım alan ailənin tərkibində, əmlakı və gəlirləri dəyişərsə, sosial 

yardım alan şəxsin təmsilçisi 5 gün ərzində yardımı təyin edən orqana bu barədə məlumat 

verməli, və ailənin yardım almaq hüququna yenidən baxılmalıdır. Əks təqdirdə ailə 1 il 

müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi sosial yardımın 

təyin edilməsi üçün müraciətdən əvvəlki 12 ay ərzində ailənin gəlirləri nəzərə alındığından,  

yardım təyin edildikdən sonrakı dövrdə ailənin tərkibində və ya gəlirlərində baş vermiş 

dəyişikliklərin növbəti müraciət zamanı nəzərə alınması daha məqsədəmüvafiq olardı.  

Hesab edirik ki, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının təyin edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin 

azaldılması, ünvanlılıq prinsipinə zidd əsaslara yenidən baxılması, qabaqcıl Avropa dövlətlərində 

ailə təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması sahəsində fəaliyyət  göstərən institutların təcrübəsi 

öyrənilməlidir 

Aparılan müşahidələr və proseslərin təhlili göstərir ki, indiyədək ünvanlı dövlət sosial yardımı 

sahəsində bir sıra müsbəy tədbirlər həyata keçirilsə də, ümumilikdə bu sahədə inkişaf etmiş 

beynəlxaq təcrübəyə uyğun tərəqqi əldə edilməmiş və oturuşmuş sistem formalaşdırılmamışdır. 

Sosial müavinətlər 

“Sosial müavinətlər  haqqında“ Qanunla əmək pensiyası hüququ olmayan əlillərin, sağlamlıq 

imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların, 62 yaşına çatmış qadınların, 67 yaşına çatmış 

kişilərın, 3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, yaxud sağlamlıq imkanları 

məhdud övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 yaşına çatmış qadınların, ana vəfat etdiyinə, yaxud 

analıq hüququndan məhrum edildiyinə görə 3 və daha çox uşağı və ya sağlamlıq imkanları 

məhdud övladını növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək böyüdən 62 yaşına çatmış 

kişilərin, vəfat etmiş şəxsin 18 yaşına çatmamış (əyani təhsil alanlar təhsili bitirənədək, lakin 23 

yaşdan çox olmamaqla), yaxud  18  yaşına çatanadək sağlamlıq  imkanlarının məhdudluğu 

müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlil uşaqların sosial müavinət almaq hüququ   müəyyən  

edilmişdir.  

Qanunla həm də ayrı-ayrı kateqoriyadan olan şəxslərə birdəfəlik müavinətlərin də verilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Sosial müavinətlərin məbləği hər il indeksləşdirilir. Sonuncu dəfəki 

indeksləşdirməyə əsasən sosial müavinətlərin məbləği  2018-ci il martın 1-dən orta hesabla 10 

faiz  artırılmışdır.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi sosial müavinətlərin  əsasən əmək pensiyası hüququ olmayan 

əmək qabiliyyətsiz  vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qanunvericiliyə edilmiş 

sonuncu dəyişikliklərə əsasən hazırda minimum əmək haqqı ilə işləyən şəxslərin  pensiya 

təminatı hüququndan məhrum olacağı ehtimalı böyükdür. Bu isə öz növbəsində həmin şəxslərin 



gələcəkdə sosial müavinətlə təmin edilməsini qaçılmaz edir. Sosial müavinətlərin məbləğlərinə 

gəldikdə isə bu rəqəmlərin hansı göstəricilərə əsasən müəyyən edildiyi  məlum deyil. Sosial 

müavinətlərin ölkə üzrə müəyyən edilmiş ehtiyac meyarı, yaşayış minimumu kimi göstəricilərə 

uyğun olmadığı isə labüddür. 

Hesab edirik ki, qanunvericiliyin  liberallaşdırılması, verilən müavinətlərin, yardımların 

kateqoriyalar üzrə deyil, ailə gəlirlərinə uyğun müəyyən edilməsi, sosial müavinətlərin ölkə üzrə 

müəyyən edilmiş yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılması  zıruridir. 

Aparılan monitorinqlər göstərmişdir ki, bu sahədə də siyasətdə dönüş yaradılmalı, sosial 

müavinətlər sahəsində vətəndaşa yönəlik əsaslı islahatlar aparılmalıdır. 

Sosial xidmətlər 

 “Sosial xidmət haqqında” Qanunla sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslərin çətin həyat şəraitində 

olan şəxslər hesab edilməsinin bir sıra əsasları müəyyənləşdirilib. Bu Qanuna əsasən ahıllara və 

sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə sosial xidmətin göstərilməsi ilə məhdudlaşdığı məlum olur. 

Belə ki, Qanunun 7-ci maddəsilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş, valideynlərini itirmiş, 

sosial təhlükəli vəziyyətdə olan uşaqlar, insan alveri və  məişət zorakılığı qurbanları kimi 

müxtəlif kateqoriyalardan olan şəxslər nəzərdə tutulsa da, Qanunun digər maddələrinin yalnız bu 

Qanundan əvvəl qüvvədə olmuş “Ahıllara sosial xidmət haqqında” AR Qanununun tətbiqi 

dairəsindən kənara çıxmadığı aydınlaşır. Məsələn, Qanunun 10,11-ci Maddələrində sosial 

xidmətə ehtiyacı olan şəxslərin müəyyən edilməsi qaydaları, müraciət edilməsi müddətləri 

göstərilmişdir. Nəzərə alsaq ki, bu Qanun yuxarıda qeyd olunmuş ağır sosial durumda olan 

uşaqlara da şamil olunur, bu halda uşaqların həmin ağır şəraitdən 5-7 gün ərzində deyil,  dərhal 

çıxarılaraq, onların qanunvericiliyə müvafiq qaydada müəyyən edilmiş müəssisələrə 

yerləşdirilməsi təmin edilməlidir.  

 Qanunun digər maddələrinə istinadən bu Qanunun əsasən ahıllara və əlilliyi olan şəxslərə sosial 

xidmətin göstərilməsi ilə məhdudlaşdığını görmək olar.  

Qanunvericiliyin bu cür  dar çərçivədə tətbiqi  Azərbaycanda adı çəkilən Qanunda  qeyd edilən 

sosial xidmət müəssisələrindən başqa alternativ müəssisələrin olmaması və ya məhdud sayda 

olması ilə bağlıdır. 

Hesab edirik ki, bu sahədə Hökumətin həyata keçirdiyi siyasət yetərli deyil və sosial xidmət 

sahəsində mövcud beynəlxalq təcrübənin tətbiqi üçün zəruri hüquqi bazanın hazırlanması, sosial 

xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, dövlət sifarişlərinin vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməsinin və Qanunun müasir sosial xidmət növlərini əhatə 

etməsinin təmin edilməsi zəruridir. 

Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi 

 “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Qanununda  

əlillərin sosial müdafiəsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyası, məşğulluğu, peşə yönümü, yaşayış 

sahəsi ilə təmin edilməsi kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. Qanunun bir çox müddəaları digər 

qanunvericilik aktları ilə ziddiyyət təşkil etməklə yanaşı öz aktuallığını itirib.  



Məsələn, Qanunda əlillərin heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, qeyd-şərtsiz dövlət hesabına 

mənzillə təmin edildiyi göstərilsə də, bu məsələləri tənzimləyən Mənzil Məcəlləsində bu barədə 

heç bir müddəa nəzərdə tutulmamışdır. Əlillərin mənzil növbəsinə alınması, təmin edilməsi 

məsələləri hələ də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin  № 418-li 14 oktyabr 1983-cü il tarixli 

“Azərbaycan SSR ərazisində mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan vətəndaşları uçota 

götürməyin və yaşayış sahələrini bölüşdürməyin Nümunəvi qaydalarının təsdiq edilməsi 

haqqında” Qərarı ilə tənzimlənir, adından göründüyü kimi Qərar bundan əvvəl ölkədə mövcud 

olmuş ictimai formasiya dövrünə aid olduğundan burada qeyd olunmuş təminatların əksəriyyəti 

öz aktuallığını itirmişdir. 

Məşğulluq sahəsində də çoxlu təminatlar - məsələn, işçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən, 

ixtisas dərəcəsi eyni olduqda, həmin müəssisədə əmək şikəstliyi almış və ya peşə xəstəliyi 

nəticəsində əlil, 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud olmuş işçilərin işdə saxlanmaq üçün 

üstünlük hüququnun olması, müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla, müvafiq 

müəssisələrdə tibbi, peşə və sosial reabilitasiya keçən şəxslərin bu müəssisələrdə olduğu 

müddətdən asılı olmayaraq işəgötürənin təşəbbüsü ilə fərdi əmək müqaviləsinin (kontraktının) 

ləğv edilməsinə yol verilməməsi kimi müddəaların olmasına  baxmayaraq reallıqda əlilliyi olan 

insanların məşğulluq səviyyəsinin çox aşağı olduğunun şahidi oluruq.  

Qanunda nəzərdə tutulsa da, kənd yerlərində yaşayan əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların reabilitasiya, müalicə müəssisələrindən istifadəsi,  xüsusi təhsil növlərindən 

yararlanması bu sahədə ixtisaslaşmış müəssisələrin əsasən paytaxtda və böyük şəhərlərdə 

yerləşməsi üzündən reallıqda çətinliklər yaradır.   

Bu sahədə mövcud qanunvericiliyin müasir dövrün tələblərinə uyğun gəlməməsi, əlilliyi olan 

şəxsləri işə cəlb edən idarə, müəssisə və təşkilatların üzərinə bir çox öhdəliklərin qoyulması, 

imtiyazların isə əsasən əlillərin xüsusi müəssisələrinə şamil edilməsidir.  

Hesab edirik ki, bu sahədə də siyasət inkişaf etdirilməli, əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsini 

təmin edən qanunvericilik aktlarının müasir dövrün və “Əlillərin hüquqları haqqında” 

Konvensiyanın tələblərinə uyğunlaşdırılması, əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunun təmin 

edilməsində işəgötürənlərin öhdəliklərinin azaldılması və bu sahədə mövcud beynəlxalq 

təcrübələrin öyrənilməklə cəlbedici şərtlərin tətbiqi, ictimai iaşə obyektlərindən, yaşayış 

binalarından istifadənin əlillərə müyəssərliyi üzrə standartların hazırlanması və həyata 

keçirilməsinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, kənd yerlərində yaşayan əlillər üçün xüsusi 

dövlət proqramlarının tətbiqi üzrə təkmilləşdirmələr aparılmalıdır. 

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi 

Azərbaycan Respublikasında miqrasiya prosesləri sahəsində yaranan münasibətlər, əcnəbilərin 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti, qaçqın statusunun verilməsi, qaçqın 

statusunun itirilməsi, qaçqın statusundan məhrum etmə kimi məsələlər “Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında”, Məcburi köçkünlərin və 

onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında AR Qanunu, Miqrasiya Məcəlləsi ilə 

tənzimlənir. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu 

haqqında” Qanunla bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən irəli sürülən dəyişikliklərdə BMT 

QAK-ın şərhləri və tövsiyələri nəzərə alınsa da, qanun layihəsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

bəyənilmədiyindən Parlamentə təqdim olunmayıb.  BMT QAK tərəfindən təqdim edilmiş əsas 



tövsiyələr arasında yer alan “əlavə himayə” anlayışı hazırda münaqişə və ümumi zorakılıq 

hallarından irəli gələn global gərginlik kontekstində böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Əlavə himayə” 

termini Qaçqınların statusu haqında 1951-ci il Konvensiyasında yer alan “qaçqın” termininin 

hüquqi anlayışını tamamlayır, onu daha da genişləndirir. O, münaqişə və ümumi zorakılıq 

hallarından qaçan , adı çəkilən Konvensiya çərçivəsində şərh edilmiş “qaçqın” anlayışının tətbiq 

dairəsinə düşməyən, amma beynəlxalq himayəyə ehtiyac duyan insanlara münasibətdə hüquqi 

vasitədir.  

Lakin Azərbaycan, “şəxsin təhlükəyə məruz qala biləcəyi ölkəyə geri qaytarılmaması” (non-

refoulement) prinsipindən irəli gələn öhdəliklərinə uyğun olaraq,”əlavə himayənin” şamil oluna 

biləcəyi şəxsləri artıq qəbul edib. Hazırda bir neçə yüz şəxs BMT QAK-ın mandatının şamil 

olunduğu şəxslər kimi tanınıb və BMT QAK-ın sənədləri əsasında ölkədə qalmalarına icazə 

verilib.Lakin onların statusu milli qanunvericiliklə tənzimlənmir, nəticədə həm onların öz 

hüquqlarını həyata keçirmələrində, həm də dövlət orqanlarının müvafiq miqrasiya nəzarətini 

həyata keçirmələrində çətinliklər yaranır. 

Bundan başqa, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) 

statusu haqqında” Qanunun hazırkı mətnində BMT-nin İşgəncələrə qarşı Konvensiyasının 3-cü 

maddəsində, yaxud İnsan Hüquqlarıhaqqında Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsində, yaxud 

da Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

dövlət tərəfindən himayə edilmək hüququna malik olan şəxslər üçün hüquqi həll yolları nəzərdə 

tutulmayıb. 

Qanunvericilikdəki məhdudiyyətlər müxtəlif dövrlərdə müxtəlif təşkilatlar tərəfindən qeyd edilib 

və onlar Azərbaycan Respublikasını qaçqınlara dair qanunvericiliyə dəyişikliklər etməyə 

çağırıblar. Məsələn, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq 

Konvensiyanın icrasına nəzarət edən Beynəlxalq Komitə 2009-cu il tarixli qeydlərində tövsiyə 

edir ki, iştirakçı dövlət Qaçqınların statusu haqında 1951-ci il Konvensiyasına əsasında qaçqın 

statusu üçün müraciət edən, amma müraciətlərinə baxıldığı müddətdə beynəlxalq himayəyə 

ehtiyacı olan şəxslər üçün müvəqqəti himayə formasının təmin edilməsini nəzərdən keçirsin.  

BMT-nin İşgəncələrə qarşı Konvensiyasının icrasına nəzarət edən Beynəlxalq Komitə 2016-cı il 

tarixli Azərbaycanın məruzəsinə dair qeydlərində bildirmişdir ki, iştirakçı dövlət öz mənşə 

ölkələrində işgəncə riski ilə üzləşə biləcək şəxslərin həmin ölkəyə qaytarılmamasını, ekstradisiya 

olunmamsını və ya deportasiya edilməməsini təmin etmək üçün zəruri olan bütün tədbirləri 

görməlidir. 

İrqçiliyə və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası Azərbaycana dair 2016-cı il tarixli 

monotorinq hesabatında tövsiyə edir ki, dövlət orqanları miqrasiya etmiş şəxslər üçün hərtərəfli 

inteqrasiya strategiyasını hazırlasınlar, onlar həmçinin konfidensiallığın qorunması və şəxsin 

kimliyinin açıqlanmasının könüllülüyü prinsiplərinə hörmət etmək şərti ilə, təhsil, 

məşğulluq,səhiyyə və mənzil təminatıkimi əsas sahələrdə statistik məlumatları tərtib etməlivə 

miqrantların inteqrasiyasınıvə yaşayış şəraitini qiymətləndirmək və yaxşılaşdırmaq üçün 

göstəriciləri (indikatorları) müəyyənləşdirməlidirlər. 

Fikrimizcə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üzrə siyasətdə də inkişafa doğru 

ciddi təkmilləşdirmələr aparılmalı, BMT QAK və digər beynəlxalq qurumların tərəfindən təklif 

olunmuş tövsiyələri nəzərə alaraq mövcud qanunvericiliyin  ölkədə qaçqınların daha yüksək 



səviyyədə himayəsini təmin edə biləcək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalı, bu məqsədlə 

mövcud qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsinə dair təşəbbüslər davam etdirilməlidir. 

II. SOSİAL QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR 

TƏKLİFLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI VƏZİYYƏTİ 

Sosial qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin nəzərə alınması vəziyyətinin 

monitorinqi göstərmişdir ki, “Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyinin bu sahədə verilən təkliflərin 

nəzərə alınması indiki mərhələdə aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Təklif olunub ki, “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” qanun layihəsi Parlamentin 

müzakirəsinə çıxarılıb qəbul edilsin. 

 “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Qanun layihəsi Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin 2018-ci iin yaz sessiyasında birinci oxunuşda  qəbul edilib. 

Təklif ounub ki, pensiya və təqaudlərin məbləği yaşayış səviyyəsinə adekvat olmadığından 

artırılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yaz sessiyasında 2018-ci ilin Dövlət Bücəsinə edilən 

dəyişiklilərlə sosial tədbirlərin  maliyyə təminatı üçün  ayrılmış 384 milyon manatla yanaşı, 

əlavə olaraq 128 milyon manat  vəsait ayrılıb. 

Təklif olunub ki, ünvanlı dövlət social yardımı üzrə müraciət edilməsi, ünanlı dövlət social 

yardımının verilməsi və verilməsindən imtina olunması sistemi təkmilləşdirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ünvanlı dövlət sosial 

yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən 

imtina edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb. İşçi qrupu müvafiq 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, Vahid Elektron Müraciət və Təyinat Alt Sistemi 

(VEMTAS) vasitəsilə ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün müraciət edilməsi, onun 

təyin olunması və verilməsində neqativ hallara şərait yaradan amillərin aradan qaldırılması, 

ünvanlılığın artırılması üçün təkliflər hazırlayacaq. 

Təklif olunub ki, sosial müavinətlərin məbləği indiki yaşayış ehtiyaclarına uyğun olmadığından 

bir neçə dəfə artırılmalıdır. 

Sosial müavinətlərin məbləği 01 mart 2018-ci il tarixdən 10 faiz artırılıb. 

Təklif olunub ki, “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında” Qanuna uyğun 

olaraq 2 avqust 1997-ci il tarixdən həlak olmuş hərbi qulluqçulara verilən 11 min manat 

məbləğində sığorta haqqı həmin tarixdən əvvəl həlak olmuş hərbi qulluqçulara da şamil edilsin.  

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 19 aprel 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə  2 avqust 1997-ci 

il tarixdən əvvəl Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi qulluqçulara da 11 

min manat sığorta haqqı verilməsi müəyyənləşdirilib. 

“Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi ümid edir ki, verilən təkliflər mərhələrlə qanunvericilikdə öz 

əksini tapacaq. 


